المنصب

رئيس (ة) قسم الشراكة

الرئيس المباشر

مدير الوكالة

مهام المنصب


تطوير مختلف الشراكات العلمية مع مراكز البحث التطبيقية والهيئات المانحة ومختلف الوحدات الصناعية :الفالحة
الغذائية ،التجميل ،الصيدلة من خالل دعم تلك الشراكات وتشجيعها؛



ضمان إنجاز أعمال الشراكات التي تسمح باإلسراع في تطوير ونقل المعارف بين مختلف القطاعات خصوصا تلك
التي تساعد الوكالة في دعم البحث العلمي المبتكر؛



التمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة.



تنسيق عمل المصالح التابعة للقسم.



اإللمام بالتشريعات والقوانين والمساطر المتعلق بالشراكات؛



اإللمام باالتفاقيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير مجال النباتات الطبية والعطرية؛



االلمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بالتدبير المالي للشركات؛



التحكم في األ دوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها (التأطير ،التنظيم ،التدبير باألهداف ،تقنيات التواصل ،تقنيات إعداد

المؤهالت المطلوبة

لوحات القيادة ،تقنيات إجراء مقابالت تقييم األداء الوظيفي)؛


اإللمام بأدوات وتقنيات صياغة وتنفيذ استراتيجية التواصل؛



التمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة.

المنصب

رئيس (ة) القسم اإلداري والمالي

الرئيس المباشر

مدير الوكالة

مهام المنصب


السهر على إعداد تصور للتنظيم اإلداري والمالي للوكالة؛



السهر على إعداد لوحة القيادة إلدارة الوكالة؛



إعداد تصور ،وهيكلة ومواكبة عمليات التغيير والحاجيات واستشراف النتائج؛



السهر على تدبير الموارد البشرية والشؤون القانونية واإلدارية والمالية للوكالة؛



السهر على ضمان االشتغال الجيد لمختلف المصالح  :سيولة المساطر ،تعميم المعلومات داخل المصالح ،جودة
التصرفات القانونية والطلبيات العمومية ،تدبير بنك المعلومات؛



تنسيق عمل المصالح التابعة للقسم.



اإللمام بالتشريعات والقوانين والمساطر المتعلقة بتنظيم المرافق االدارية؛



اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بالتدبير المالي والصفقات العمومية؛



اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية؛



التحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها (التأطير ،التنظيم ،التدبير باألهداف ،تقنيات التواصل ،تقنيات إعداد

المؤهالت المطلوبة

لوحات القيادة ،تقنيات إجراء مقابالت تقييم االداء الوظيفي)؛


حسن تدبير المنازعات؛



التمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة.

المنصب

رئيس (ة) مصلحة االحتضان ،الفروع والعالقة مع المقاوالت

الرئيس المباشر

رئيس (ة) قسم الشراكة

مهام المنصب



السهر على احتضان المقاوالت وخلق الشركات ( )spin off – start-up؛



مواكبة وتتبع مشاريع االحتضان؛



السهر على دراسة شروط االستغالل الصناعي والتجاري لبراءات االختراع الناتجة عن مشاريع البحث؛



السهر على دراسة الجدوى وتتبع عمليات خلق الشركات التابعة للوكالة.

المؤهالت المطلوبة


اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بخلق شركات مستثمرة في البحث العلمي في مجال النباتات الطبية والعطرية؛



اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة باحتضان المقاوالت العاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية؛



القدرة على تتبع مشاريع االحتضان؛



القدرة على تصور وتنفيذ أدوات القيادة وبناء المؤشرات؛



التمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة؛



القدرة على التنظيم والتأطير؛



حسن التواصل.

المنصب

رئيس (ة) مصلحة الشؤون اإلدارية

الرئيس المباشر

رئيس (ة) القسم اإلداري والمالي
مهام المنصب

 تدبير الموارد البشرية


السهر على تنفيذ سياسة تدبير الموارد البشرية بهدف تخفيض التكاليف وتطوير األداء؛



العمل على قيادة التدبير اإلداري والميزانياتي للمستخدمين؛



السهر على تنسيق وضمان تطبيق المقتضيات النظامية ،التشريعية ،والتنظيمية في تدبير الموارد البشرية؛



السهر على تنفيذ سياسة التوظيف واالنتقال الداخلي وتتبع كلفة االجور طبقا للتشريعات والنظام االساسي للوكالة؛



اقتراح وتنفيذ كيفيات الترقية وتدبير المسار المهني لمستخدمي الوكالة؛



االشراف وتتبع مساطر التأديب والمنازعات المتعلقة بالمستخدمين؛



السهر على خلق حوار اجتماعي مع المنظمات التمثيلية للمستخدمين؛

 تدبير الشؤون القانونية والمنازعات


اليقظة القانونية والتنظيمية؛



المواكبة القانونية في إبرام وتتبع صفقات الوكالة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛



السهر على تحضير انعقاد دورات المجلس اإلداري للوكالة والمجلس العلمي وتتبع توصياته؛



العمل على تدبير الشؤون الهيكلية ومنازعات الوكالة؛

 تدبير النظام المعلوماتي


السهر على إعداد المخطط التوجيهي للنظام المعلوماتي انسجاما مع الحاجيات الوظيفية وأيضا مع استراتيجية الوكالة
والعمل على تنفيذ التوجيهات الكبرى؛



تطوير وتدبير وصيانة البرامج والتطبيقات (قاعدة المعطيات ،المحاسبة ،تدبير الموارد البشرية)...؛

 تدبير أمالك الوكالة واللوجيستيك


العمل على تحديد وتسيير أمالك الوكالة :الجرد ،الصيانة  ...؛



السهر على تدبير نظام الحراسة ،مرافق اإلقامة وحضيرة السيارات...

المؤهالت المطلوبة


اإللمام بالتشريعات والقوانين والمساطر المتعلقة بتنظيم مرافق الوكالة؛



اإللمام بالتشريعات والقوانين والمساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية؛



الدراية بالمساطر المتعلقة بمساطر إبرام وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية؛



التمكن من تقنيات ومنهجية جرد معدات وتجهيزات الوكالة؛



اإللمام بتصميم وإنشاء وصيانة النظم وشبكات نقل المعلومات؛



التمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة؛



حسن تدبير منازعات الوكالة؛



القدرة على التنظيم والتأطير والتواصل.

المنصب

رئيس (ة) مصلحة الشؤون المالية

الرئيس المباشر

رئيس (ة) القسم اإلداري والمالي

مهام المنصب


السهر على التدبير الميزانياتي والمالي والمحاسباتي للوكالة من خالل المساهمة في إعداد وتنفيذ ميزانية التسيير
واالستثمار والحسابات خارج الميزانية؛



إعداد الحساب اإلداري للوكالة ومسك الدفاتر المحاسباتية للوكالة؛



تتبع تنفيذ مداخيل ونفقات الوكالة وصرف أجور المستخدمين والتدبير المالي لالتفاقيات والعقود؛



المساهمة في تنفيذ الميزانية :استخالص المداخيل ،صرف النفقات ،مسك السجالت المحاسباتية وإعداد الحساب المالي
للوكالة؛



تدبير المشتريات والمؤن وحضيرة السيارات والحفاظ على تجهيزات الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل؛



السهر عى تتبع مختلف الملفات ذات الطبيعة التعاقدية؛



تدبير وتتبع الصفقات االعتيادية للوكالة (البستنة ،الحراسة ،التنظيف).

المؤهالت المطلوبة


اإللمام بالتشريعات والقوانين والمساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية؛



اإللمام بالتشريعات والقوانين والمساطر المتعلقة بتحيين الوضعيات المحاسباتية؛



الدراية بالمساطر المتعلقة بمساطر إبرام وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية؛



التمكن من تصور وتنفيذ أدوات القيادة وبناء المؤشرات؛



التمكن من تقنيات ومنهجية جرد معدات وتجهيزات الوكالة؛



التمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة؛



القدرة على التنظيم والتأطير؛



حسن التواصل.

